
Van het bestuur van de Vrienden van het 
Sweelinckplein (SVS)  

Samenstelling bestuur per 1-10-2015: 

Voorzitter - vacature 

Foort Burger, vice-voorzitter 

Anky Schmale - penningmeester 

Caroline van Ophem- secretaris 

Dineke Dezentje 

Chantal Wouters  

Georg Huith  

 

Van de penningmeester  

Er zijn het afgelopen jaar meerdere keren brieven 

verstuurd met het verzoek de donatie over te 

maken. De vrienden die hun bijdrage voor 2015 

echter nog niet overgemaakt hebben dan graag  op 

bankrekeningnr. NL84 ABNA 0458 1063 80 t.n.v. 

Stichting Vrienden van het Sweelinckplein te Den 

Haag onder vermelding Donatie 2015. 

De donatie bedraagt € 10 per persoon of € 20 per 

gezin of  samenwonenden, maar een hoger bedrag 

mag natuurlijk ook !  

 

De Stichting Vrienden van het Sweelinckplein heeft   

op dit moment 150 vrienden, het hoogste aantal 

sinds de oprichting in 2003. In het afgelopen jaar 

hebben 24 vrienden zich aangemeld, maar helaas 

ook 15 afgemeld. 

 

Begin januari worden de donatiebrieven voor 2016  

per mail rondgestuurd. 

 

 

 

 

 

 

 

Sweelinckplein nieuwsbrief – oktober 2015 

Van de activiteitencommissie  

Zomerfeest 2015  

Het feest vond dit jaar plaats in het park aan de kant 
van de Banstraat / 1e Sweelinckstraat. In totaal 
hebben 69 volwassenen en 18 kinderen onder de 12 
jaar aan het feest deelgenomen. Er waren door de 
vrienden heerlijke hapjes meegenomen en de 
kipsates  die door Wouter Snoeijers op zijn 
barbecue werden geroosterd  gingen er goed in..  
Het was een prachtige zonnige dag ! Een verrassing 
was de komst van de crepes-kar van Sandra Tuit en 
Christiaan van Bommel. Het was een daverend 
succes ! Omdat de uitnodigingen huis aan huis 
verspreid zijn, waren ook een aantal “nieuwe 
pleiners” op het feest gekomen, waarvan een aantal 
ook lid geworden zijn van de Stichting Vrienden van 
het Sweelinckplein (SVS). 

 

Nieuwjaarsreceptie 2016 

De activiteitencommissie van de SVS zal de 
nieuwjaarsreceptie 2016 weer organiseren.  

 

De nieuwjaarsreceptie 2016 zal plaatsvinden op: 

ZATERDAG 16 JANUARI 2016   

Waar: familie BUSCH  op nummer 7 

 

De bijdrage is 5  euro per persoon . De SVS zorgt 
zoals gewoonlijk voor de drankjes, de vrienden voor 
de hapjes. Voor kinderen tot 6 jaar hoeft niet 
betaald te worden.  

 

Let op ! De uitnodiging met aanmeldstrook zal 
rond 19 december 2015  in de brievenbus vallen. 

 

Reserveer nu vast de datum in de agenda !!!!   

 

 

Beste  medepleinbewoner, met deze nieuwsbrief  van de Stichting  Vrienden van 
het Sweelinckplein, willen we je graag informeren over een aantal nieuwtjes op en 
rond het plein.   
 



Bewonersoverleg Duinoord 

Het bewonersoverleg Duinoord vergadert elke 2e 
woensdag van de maand in het wijkgebouw 
Sweelinckplein 42. Ook de SVS is hierin 
vertegenwoordigd door Dineke Dezentje.  

U kunt de activiteiten van het Wijkoverleg volgen 
via de website: www.duinoord-denhaag.nl     

 

Trefcentrum Bewonersoverleg Duinoord 

In het Trefcentrum, Sweelinckplein 42 is al sinds 
maart een ruilbibliotheek. 

D.w.z. u leent een boek en levert ook een boek in. 
Twee meenemen en twee inleveren mag ook !  

De bibliotheek is open op woensdagochtend van 
10.00 uur - 12,00 uur 

Om meer, vooral werkende bewoners van Duinoord 
in de gelegenheid te stellen om langs te komen en 
een boek uit te zoeken, is de Ruilbibliotheek nu ook 
open op zaterdagochtend van 11.00 - 13.00 uur. 

Dus…….als je zin hebt in een kopje koffie, dan kan je 
onder het genot daarvan een leuk/mooi of 
spannend boek uitzoeken in de steeds wisselende 
collectie. 

 

Stadsdeel Scheveningen – pilot klein grof vuil 

De gemeente Den Haag vindt het belangrijk  dat u in 

een schone buurt woont. Om die reden zijn ook de 

ORAC’s geplaatst. Helaas komt het regelmatig voor 

dat bij de ORAC’s grofvuil wordt achtergelaten.Om 

dit te voorkomen is een pilot gestart. 

Vanaf 3 september t/m 17 december 2015 staat 

elke donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur een 

grofvuilwagen naast de ORAC’s ter hoogte van 

nummer 37 / 47. Een medewerker van het 

stadsdeel is aanwezig om uw grofvuil aan te nemen. 

Alleen (klein) grofvuil, geen chemisch afval !!  

Volgend jaar zullen we weten of dit een vervolg zal 

hebben. 

 

Redactiecommissie nieuwsbrief 

Anky Schmale : ankys@ziggo.nl 

Dineke Dezentje : dineke.dezentje@casema.nl 

 Mocht u iets in de nieuwsbrief willen laten plaatsen 
dan kan dat via een van de bovenstaande 
emailadressen.  

 

 

Van de groencommissie 

Schoffeldag 2015 

Dit jaar is er op 18 april weer een schoffeldag 
geweest. De weergoden waren ons gunstig gezind 
en er waren dan ook veel enthousiaste deelnemers 
en deelnemertjes. Er is hard gewerkt, onkruid 
gewied bij de rozenperken en door Griffioen 
Groenvoorzieningen zijn er nog nieuwe 
rozenstruikjes bijgezet, de boomspiegels zijn 
schoongemaakt en waar nodig van nieuwe plantjes 
voorzien (helaas waren er toch niet voldoende). 

De lavendelstruiken bij de Stedemaagd zijn gesnoeid 
door Griffioen en er is schoongemaakt. Na afloop 
was er thee, taart en citroenlimonade. 

 

Sweelinckpleinboek 2012 

De boeken zijn nabesteld, er zijn nog 3 boeken in 
voorraad. Het boek kost 54 euro. Te verkrijgen bij 
Anky Schmale via ankys@ziggo.nl. 

 

Bridgeclub SVS 

Nieuwe leden zijn altijd welkom, aanmelden bij 
Dineke Dezentje via dineke.dezentje@casema.nl 

 

Nieuwe vrienden van het Sweelinckplein 

• Martijn van der Molen en Hermien Owart met 
kinderen Eva, Carmen en Delphine 

• Andrew en Meg Harber met kinderen Juliette 
en Louie 

• Vanessa Liem en Roland de Vries met 
kinderen Olivia en Tijmen 

• Bart Verbeek  

• Elisabeth Park en Steven Reekmans  

• Sabine en Roderik Colen met kinderen Sander 
en Benjamin 

 

Van de wijkagent        

Er komen nog steeds meldingen binnen als zou er 
gedeald worden op het kruispunt Sweelinckplein/ 
Sweelinckstraat / Banstraat. 

De wijkagente Anje Veentjer adviseert voor alle 
overlast om altijd en direct 112 te bellen. Het gaat 
namelijk ook om het aantal meldingen wat 
binnenkomt en aan de hand daarvan kunnen dan 
weer verdere maatregelen worden genomen. (zie 
ook het Lopend Vuurtje of de website van 
Duinoord  www.duinoord-denhaag.nl) 
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